
Dzień tygodnia Godziny
Przedmiot/ wg planu 

lekcji

religia

Tygodniowy plan zadań do wykonania dla uczniów SP 52 w dn. 15.06 - 19.06.2020 r.

Klasa  I A, I B, I C

Krąg tematyczny: Wakacje za progiem
Edukacja 

wczesnoszkolna

Poniedziałek 1a lekcja online 13.00

1b lekcja online 12.45  

 1 c wysyłane   

Edukacja 

wczesnoszkolna

Wtorek



Język angielski

religia

język angielski

Edukacja 

wczesnoszkolna

Wtorek

Środa Edukacja 

wczesnoszkolna

    

Edukacja 

wczesnoszkolna

Czwartek

Piątek Edukacja 

wczesnoszkolna

1a lekcja online 13.00

 1b lekcja online 12.00

   1c lekcja online 11.00     



Piątek Edukacja 

wczesnoszkolna



Temat/Zadanie do wykonania w ramach pracy samodzielnej

Tygodniowy plan zadań do wykonania dla uczniów SP 52 w dn. 15.06 - 19.06.2020 r.

Klasa  I A, I B, I C

Krąg tematyczny: Wakacje za progiem
Temat dnia: Nadchodzi lato                                                                                      

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

• Układa hasło z liter 

• Z uwagą i ze zrozumieniem słucha wiersza czytanego przez N. 

• Odpowiada na pytania do wiersza • Potrafi ułożyć życzenia 

• Rysuje oburącz po śladzie • Sprawdza swoje umiejętności matematyczne

• Rozwiązuje zadania matematyczne różnego typu 

• Odczytuje temperaturę z termome-trów 

• Wykonuje rysunek do zadania 

• Rozwiązuje zadania z treścią 

• Mierzy długości odcinków 

• Doskonali umiejętność dodawania, odejmowania i mno-żenia liczb 

• Wie, kiedy zaczyna się kalendarzowe lato 

• Podaje różnice między latem a wiosną 

• Zna zjawiska przyrodnicze oraz zachowania ludzi i roślin, które świadczą o nadchodzącym lecie

• Wymienia nazwy zmysłów

• Uczestniczy w zabawach ruchowych. 

Odniesienie do materiałów uczniowskich:

• Podręcznik kl. 1 cz. 4   s. 76-77

• Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 4   s. 76-77

• Matematyka. Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 2   s.80

• Podręcznikiem do matematyki s. 88-89
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  EGZAMINY KLAS ÓSMYCH - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Temat dnia: Bezpieczne wakacje

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

• Z uwagą słucha tekstu opowiadania 

• Wypowiada się na określony temat 

• Wie, co należy zabrać ze sobą na wakacje 

• Podaje nazwy przedmiotów, które należy zabrać na plażę 

• Układa hasło z liter • Odpowiada na pytania do tekstu 

• Uczy się rymowanki na pamięć 

• Wskazuje wyrazy, które odpowiadają na pytania: jaki?, jaka?, jakie?

• Wykorzystuje w praktyce wiedzę matematyczną 

• Doskonali umiejętność dodawania, odejmowania i mnożenia liczb 

• Wykonu-je obliczenia pomiarowe i zegarowe 

• Wskazuje temperaturę na termometrze 

• Potrafi rozpoznać nadchodzącą burzę 

• Wie, jak zachować się podczas burzy 

• Podaje kilka zasad, które mogą uchronić dzieci przed zgubieniem się 

• Zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji 

• Uczestniczy w zabawach ruchowych.

Odniesienie do materiałów uczniowskich:

• Podręcznik kl. 1 cz. 4   s. 78-79

• Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 4   s. 78-79

• Zeszyt do j. polskiego

• Matematyka. Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 2   s.90-91

• Podręcznikiem do matematyki s. 81
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